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Beklädnad



Beklädnader av trä med brandskyddande förmåga
Träbaserade skivor, träpanel och träbeklädnader kan uppfylla 
de nya europeiska K-klasserna för brandskyddande förmåga. 
Tre nivåer har definierats: 10, 30 och 60 minuter. Kriterierna för 
klassificering av träprodukter baseras huvudsakligen på skivans 
tjocklek. 

Resultat från ett omfattande provningsprogram visar att klass 
K210 uppnås för träbaserade skivor (spånskivor, plywood, mas-
sivträskivor, OSB och hård board) med tjocklek 9-13 mm och för 
15 mm träpanel med spontade skarvar. Klass K230 uppnås för trä-
baserade skivor (spån-skivor och massivträskivor) med tjocklek 
24-26 mm och för träpanel med tjocklek 27 mm och spontade 
skarvar.

Inga krav på ytskiktet
De nya europeiska K-klasserna för brandskyddande förmåga av-
ser skydd av material bakom den K-klassade produkten, t ex bak-
omliggande isolering i en vägg. K-klasserna ingår i den tidigare 
svenska klassen tändskyddande beklädnad, som även inkluderar 
höga brandkrav på ytskiktet och uppfylls inte av vanligt trä. Men 
för enbart europeisk K-klass ingår inte brandkrav på ytskiktet, 
och klassen kan därför uppfyllas av trä-produkter. Kraven för att 
uppnå europeisk K-klass är att

• temperaturökningen bakom beklädnaden är högst 250ºC

• det inte finns någon skada på bakomliggande material (vanli-
gen en spånskiva) 

• större bitar av beklädnaden inte faller ner.

Brandskyddande förmåga hos beklädnader
Det europeiska systemet med K-klasser för beklädnaders brand-
skyddande förmåga innebär fullskalig brandprovning enligt EN 
14135. Klassificering sker enligt EN 13501-2. 

Två typer av K-klasser har definierats, beroende på underlag 
bakom beklädnaden och slutanvändning. Klass K110 gäller endast 
för bakomliggande material med densitet ≥ 300 kg/m3 samt för 
bakomliggande material med densitet < 300 kg/m3 som använts 
vid provningen, medan klasserna K210 − K260 inkluderar alla un-
derlag. I praktiken räcker därför K2-klasser för träbaserade pro-
dukter. K110 används endast i Danmark.

K210 används i de nordiska länderna tillsammans med yt-
skiktsklass B-s1,d0 för att beteckna det som tidigare kallades 
tändskyddande beklädnad i Boverkets byggregler, nu beklädnad 
brandteknisk klass K210/B-s1,d0. Gipsskivor har traditionellt 
uppfyllt denna brandklass. Nu finns även andra produkter, t ex 
brandskyddat trä.

 
 

Princip för provning av brand-
skyddande förmåga hos bekläd-
nader enligt EN 14135.
Provningen utförs i full skala.

Exponerad träbeklädnad före brandprov

Oförstört underlag (spånskiva) bakom träbeklädnad 
efter brandprov  

Exponerad och förkolnad träbeklädnad  
efter brandprov

Exempel på användning av beklädnader

Beklädnad



K klass Projekt Skarvar Fästdon Min. densitet kg/m3 Min. tjocklek mm
Typ  Min 

längd 
mm

Max 
kantavst
mm

K210 a Spånskiva Not & spont skruv 30 150 600 10

Spånskiva Raka kanter skruv 30 200 600 12

Plywood Raka kanter skruv 30 200 450 12

OSB Raka kanter skruv 30 200 600 10

Hård board/ Medium board Raka kanter dyckert 40 100 800 9

Massivträskiva Raka kanter skruv 30 200 450 13

Träpanel Not & spont spik 60 600 450 15

K230 Spånskiva Not & spont skruv 50 200 600 25

Plywood Not & spont skruv 50 200 450 24

OSB Not & spont skruv 50 200 600 30

Massivträskiva Not & spont skruv 50 200 450 26

Träpanel Not & spont spik 60 600 450 27

K260 Massivträskiva Not & spont skruv 75 200 450 52

Träpanel Not & spont spik 60 
för varje 
skikt

600 450 2 x 27

Klass Provningsbetingelser Funktionskrav
Material bakom beklädnaden Temperaturökning bakom 

beklädnaden, ºC
Inget nedfall Ingen skada på 

material bakom 
beklädnaden

Tid, min

K110 Standardspånskiva eller under-
lag ≤ 300 kg/m3

< 250 X X 10

K210 Standardspånskiva 10

K230 30

K260 60

 

Europeiska K-klasser för beklädnader enligt EN 13501-2

Europeiska K-klasser för beklädnader enligt EN 13501-2

Exempel på uppmätta temperaturer bakom trä-
beklädnad under brandprovning

Exempel på inverkan av skivtjocklek på bidrag till 
brandmotstånd (König m fl, 2000)

Träbeklädnader med K-klass
Ett omfattande provningsprogram har genomförts vid SP med to-
talt ca 30 fullskaleprov enligt EN 14135. Några bilder och exem-
pel på resultat visas i figurerna.

Träbeklädnader som uppfyller olika K-klasser sammanfattas i 
tabellen. Det är främst beklädnadens tjocklek som avgör K-klas-
sen. Fästdon har även specificerats i klassningen, men tillkom i ett 

senare skede och ingår därför inte i den nordisk-baltiska handbo-
ken Brandsäkra trähus 3.

K-klassificering av träprodukter har godkänts inom det europeiska 
systemet för Classification WIthout further Testing - CWFT och 
publicerats i EUs tidning Official Journal. K-klasserna kommer 
att inkluderas i produktstandarderna för träbaserade skivor EN 
13986 och för träpaneler EN 14915.

a) Uppfyller även K110 för underlag bakom beklädnaden ≥ 300 kg/m3



SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Adress Besöksadress Telefon Telefax  
Box 857, 501 15 BORÅS  Brinellgatan 4 010- 516 50 00 033-13 55 02 
Box 5609, 114 86 STOCKHOLM  Drottning Kristinas väg 67  (alla kontor) (alla kontor)
Videum Science Park, 351 96 VÄXJÖ  Lückligs plats 1   
Skeria 2, 931 77 SKELLEFTEÅ  Laboratorgränd 2  
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Kontaktpersoner
Birgit Östman, birgit.ostman@sp.se, tel 010-516 6224
Alar Just, alar.just@sp.se, tel 010-516 6242 


